
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

MONITORING  

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie DRIMER Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 85A, 87-

100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem 

KRS 0000714284, NIP 8792698189, tel. 56 655 77 78 e-mail: drimer@drimer.eu (zwana dalej: Spółką 

lub Administratorem). 

2. W razie pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych, 

prosimy o kontakt: daneosobowe@drimer.eu, tel. 56 655 77 78 lub korespondencyjnie pod adresem 

siedziby Administratora wskazanym w punkcie 1 powyżej. 

3. Informujemy ponadto, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie zakładu, w tym 

bezpieczeństwa swoich pracowników, Spółka prowadzi monitoring wizyjny obejmujący część 

produkcyjną budynku Spółki oraz plac manewrowy przed tym budynkiem. Stosowne informacje 

graficzne i tekstowe o prowadzonym monitoringu znajdują się przy wjeździe na teren Spółki oraz przed 

wejściem do części produkcyjnej budynku. Wjeżdżając na teren zakładu Spółki i wchodząc do części 

produkcyjnej budynku Spółki, jednocześnie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych 

w postaci Pani/Pana wizerunku. 

4. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku wynika z prawnie uzasadnionych interesów 

Spółki jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów Spółki, 

ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5. Dane osobowe w postaci wizerunku będą lub mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym 

do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, tj. organom ścigania, sądom lub organom 

administracji publicznej, wyłącznie w przewidzianych prawem przypadkach. Dostęp do nagrań 

monitoringu podlega ścisłemu ograniczeniu i kontroli. 

6. Nagrania monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej 

jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca, chyba że nagranie służy jako dowód w postępowaniu 

sądowym, prokuratorskim lub administracyjnym. W takim przypadku nagranie będzie przechowywane 

przez Nas do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej. 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych. 

9. Posiadają Państwo prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w każdym czasie, chyba że 

Spółka posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. 

10. Posiadają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

11. Posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. 

12. Każde z uprawnieniach wymienionych w punktach od 8 do 11 mogą Państwo zrealizować poprzez 

przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem dane 

osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres 

daneosobowe@drimer.eu.   

13. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa, w 

tym RODO lub przepisów krajowych. 

14. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże 

odmowa przekazania nam tych danych uniemożliwi Państwu wejście do budynku Spółki, co z kolei 

może uniemożliwić wykonanie zawartej z Nami umowy. 
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